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Ágrip 

Bakgrunnur. Meirihluti skurðsjúklinga upplifir verki eftir skurðaðgerð, um 57 - 90% þeirra 

eru með verki fyrsta sólarhringinn eftir aðgerð. Rannsóknir hafa sýnt að verkirnir auka 

þjáningu, geta lengt sjúkrahússdvöl, valdið líkamlegri og andlegri vanlíðan og í versta falli 

geta verkir eftir skurðaðgerð orðið langvinnir. Mælt er með notkun viðurkenndra matskvarða 

til að meta styrk verkja hjá skurðsjúklingum, og í framhaldinu geta veitt viðeigandi meðferð. 

Hjúkrunarfræðingar eru því í lykilstöðu til að sinna mati og meðferð verkja. Þeir þurfa því að 

hafa aðgang að áreiðanlegum og réttmætum kvörðum til að meta styrk verkjanna.  

Tilgangur rannsóknar. Að meta réttmæti og fýsileika tölukvarða (lárétts og lóðrétts) og 

lýsingarorðakvarða við mat á verkjum. Kannað var samræmi á milli kvarðanna og hvern 

þeirra sjúklingum fannst best að nota. Þá var skoðað hvar á kvörðunum skurðsjúklingar töldu 

sig þurfa á meðferð að halda.    

Rannsóknarsnið. Er framsýn, lýsandi megindleg rannsókn. Úrtakið samanstóð af sjúklingum, 

18 ára og eldri sem höfðu farið í skurðaðgerð og voru á fyrsta eða öðrum degi eftir aðgerð á 

Landspítala. Úrtaksstærð var valin út frá aflgreiningu og var ætlunin að safna gögnum frá 70 

sjúklingum. Kvarðarnir þrír voru lagðir af handahófi fyrir þátttakendur. Í framhaldi af því 

svöruðu þeir tveimur spurningarlistum um styrk verkja, hvern kvarðanna þeir vildu helst nota 

og hvar á kvörðunum þeir töldu sig þurfa á meðferð að halda. Notað var tölfræðiforritið SPSS 

við úrvinnslu gagna, með tíðnitöflum, Spearman’s prófi, og lýsandi tölfræði.  

Niðurstöður. Fylgni á milli orðakvarða, lárétts tölukvarða og lóðrétts tölukvarða var sterk þar 

sem fylgnistuðull var í öllum tilvikum meiri en (r=0,569), og var það marktækt þar sem 

p<0,05. Flestir skurðsjúklingarnir vildu nota lýsingarorðakvarðann (56,7%), fannst 

lýsingarorðakvarðinn lýsa verk sínum best (56,1%). Jafnframt kom í ljós að auðveldast var að 

nota lýsingarorðakvarðann (47,1%). Meðalstyrkur verkja á þeirri stundu sem var spurt á 

láréttum tölukvarða var 2,4 af 10 (staðalfrávkik 1,7) og lóðrétta tölukvarða 2,3 (staðalfrávik 

1,76) en á lýsingarorðakvarða var meðalstyrkur „vægir verkir“. Meðalstyrkur verkja síðustu 

24 klst. var 5,8 á lárétta tölukvarðanum (staðalfrávik 2,4) og 5,6 á lóðrétta tölukvarðanum 

(staðalfrávik 2,4), en „miðlungs“ miklir verkir á lýsingarorðakvarða. 

Ályktanir. Verkir skurðsjúklinga voru að meðaltali miðlungs miklir þegar metinn var liðinn 

sólarhringur.  Niðurstöður benda til þess að gott samræmi sé á milli kvarðann þriggja. Bendir 

það til að þeir séu réttmætir er kemur að verkjamati hjá skurðsjúklingum. Lýsingarorðakvarði 

var sá kvarði sem skurðsjúklingar vildu helst nota. Kvarðarnir þrír henta því allir við mat á 
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styrk verkja hjá þessum sjúklingahópi. Fólk telur þörf á meðferð vera brýna þegar verkir eru 

metnir sem miklir verkir. Hinsvegar telja skurðsjúklingar ekki þörf á meðferð þegar verkur er 

metinn sem vægur, og þörf á meðferð ekki brýn þegar verkir er metnir sem miðlungs miklir.    

 

Lykil hugtök: Verkur, verkur eftir skurðaðgerð, verkjamatskvarðar, skurðsjúklingar. 
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Abstract 

Background. A large portion of post-operative patients have pain after their surgeries, 57 – 90 

% have pain the first 24 hours post-op. Research has shown that pain increases suffering, 

extends hospital stay, and is a cause of mental and emotional discomfort, along with the fact 

that pain can become chronic. The use of pain scales is recommended to evaluate the pain that 

post-op patients experience to determine the appropriate individual treatment. Nurses have an 

important role in this process and need to have the appropriate pain scales that have been 

standardized for patients.   

Purpose of research. To evaluate the feasibility and validity of three pain scales: horizontal 

(H-NRS) and vertical (V-NRS) numeric rating scale, and verbal descriptive scale (VDS) in 

postoperative patients. Also, to see which of these, the patients prefer, along with how much 

pain or where on the scales they would want and or need treatment.   

Research format. Prospective, descriptive research design was used. The sample size was 

chosen by power analysis (N=70). Information was collected from patients who were 18 years 

old or older, and on their first- or second-day post-op. The three pain scales were handed out 

in randomized order to the patients. They then answered the questionnaire about the pain 

intensity, which pain scale they preferred and where they would like treatment. The statistical 

program SPSS was used to analyze the data, we used descriptive statistics and Spearman’s 

test. The Research was approved by the board of ethics at The National University Hospital.    

Results. The correlation between the VDS and the numeric rating scales was strong, where the 

minimum correlation was (r=0.569) and the significance was p<0.05. Most of the patients 

wanted to use the VDS (56.1%), along with finding it the easiest to use (47.1%). The mean 

intensity of pain evaluated when asked was 2.4 of 10 (std. deviation 1.70) measured on the H-

NRS. However, the mean intensity of pain evaluated with V-NRS when asked was 2.3 of 10 

(std. deviation 1.76) and the mean intensity on the VDS was “moderate”. Mean intensity of 

worst pain evaluated over the last 24 hours was 5.8 on the H-NRS (std. deviation 2.4), on the 

V-NRS the mean for the last 24 hours was 5.6 (std. deviation 2.4) but on the VDS the mean 

for the last 24 hours as “medium”. Patients wanted immediate treatment for their pain when it 

had become moderate to worse. However, they didn’t need treatment when pain was 

evaluated mild or none, but needed treatment that wasn’t immediate when the pain was 

evaluated as mild or moderate. 
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Conclusions. Post-operative patients had experienced moderate to severe pain on average 

when asked about worst pain in the last 24 hours. When asked about current pain, the pain 

was however mild. The results show that there was strong correlation between the three pain 

scales, so we can conclude that they all work in post-op setting. Patients accept no treatment 

when the pain is mild, want treatment when the pain becomes moderate, and need immediate 

treatment when the pain becomes severe. 

Key words: Pain, post-operative pain, pain scales, post-operative patients. 
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1 Inngangur  

Verkir eftir skurðaðgerð 

Með hugtakinu „verkir eftir skurðaðgerð” (e. postoperative, post op) er átt við tímabil sem 

tekur við eftir að aðgerð lýkur. Verkir eftir skurðaðgerð eru þá þeir verkir sem koma fram eftir 

aðgerð. Verkir eftir skurðaðgerð eru skilgreindir sem tilfinningaleg og lífeðlisfræðileg viðbrögð 

líkamans vegna mögulegrar vefjaskemmdar eða raunverulegs vefjaskaða (International 

Association for the Study of Pain (IASP), 2011; Lovich-Sapola, Smith, og Brandt, 2015; Ene, 

Nordberg, Bergh, Johansson og Sjöström, 2008). Mikill meirihluti sjúklinga, 80 %, upplifa 

verki eftir skurðaðgerð og um það bil 75% sjúklinga sem eru með verki eftir skurðaðgerð lýsa 

þeim sem miðlungs-, miklum- eða mestu mögulegu verkjum (Apfelbaum, Chen, Mehta og Gan, 

2003; Zoëga, Ward o.fl., 2015). Einnig eru 96 vísbendingar, sem benda til þess að minna en 

helmingur skurðsjúklinga fái fullnægjandi verkjameðferð (Apfelbaum o.fl., 2003). 

Hvað eru verkir eftir skurðaðgerð  

Meðhöndlun verkja er ákveðin áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk, sérstaklega 

hjúkrunarfræðinga þar sem þeir eru oftast við hlið sjúklings. Í langflestum tilfellum eru 

fjölskylda og aðrir aðstandendur einnig til staðar fyrir sjúklinginn (Bach, Forman, og Seibaek, 

2018).  Verkirnir eru í raun huglægt mat sjúklings á því sem hann skynjar og því ósýnilegir 

heilbrigðisstarfsmanni og verður hann að trúa því sem sjúklingur segir varðandi verkina. Til að 

fá góða innsýn í hvernig verkurinn lýsir sér eftir því hvað sjúklingur gerir, hvort sem hann er í 

hvíld eða ekki, þarf heilbrigðisstarfsmaður gott tæki / kvarða til að meta ástandið og í framhaldi 

hvað sé best að gera. Því er mikilvægt að samstarf á milli sjúklings og hjúkrunarfræðings sé 

gott og byggt á trausti (Bach o.fl, 2018). Verkur er flókið fyrirbæri og því er þekking á 

eiginleikum hans nauðsynleg til þess að geta meðhöndlað hann með sem bestum árangri. Hafa 

þarf í huga þrjá þætti við mat verkja til þess að geta veitt viðunandi meðferð. Þeir eru: 1. 

tímasetning, 2. leið meðferðar og 3. notkun meðferðarlyfja (verkja/deyfingarlyfja). Einnig er 

rétt að hafa til hliðsjónar sjúklingamiðaða meðferð og fjölþátta meðferð (Francis og Fitzpatrick, 

2013). Verkirnir eftir aðgerðir geta verið í „bráða” (e. acute) fasa eða orðið að „krónísku” (e. 

chronic) vandamáli. Verkir í bráðafasa eru eðlileg viðbrögð líkamans vegna vefjaskemmdar 

sem hefur átt sér stað. Ef þeir eru ekki meðhöndlaðir á réttan hátt með því að meta þá og gefa 

viðeigandi meðferð í kjölfarið, geta verkirnir tafið bata sjúklings, lengt sjúkrahúsdvöl og valdið 

sjúklingi frekari heilsufarslegum vandamálum (Lovich-Sapola o.fl., 2015; Ene o.fl., 2008;  
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IASP, 2011). Verkir í krónísku ástandi geta verið viðvarandi, miðað við að ástandið byrji 1-2 

mánuðum eftir aðgerð eða eftir bráðafasann. Ef ástandið er viðvarandi veldur það auknu álagi 

á sjúklinginn og skerðir lífsgæði hans (Lovich-Sapola o.fl., 2015). Ljóst er að þekking 

hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstarfsmanna ásamt reynslu þeirra, hafi áhrif á hvernig 

þeir meta verki sjúklings. Einnig hvort verkur er metinn á viðeigandi hátt með réttum kvarða 

sem hentar sjúklingi, og í framhaldi af því, hvaða meðferð er beitt. 

Hvernig er hægt að meta verki eftir skurðaðgerð 

Ríkjandi hugarfar hefur verið að sama meðferð henti öllum. Það hugarfar á ekki lengur við, 

þar sem sjúklingar fara í mismunandi aðgerðir og finna fyrir verkjum á mismunandi hátt til 

dæmis varðandi styrk, tíðni og staðsetningu (Rawal, 2016). Einnig hefur sýnt sig að bæði 

sjúklingar og hjúkrunarfræðingar leggja sína eigin reynslu til grundvallar, þegar verið er að 

meta verki og er mismunandi merking lögð í hvað verkur er. Verkur metinn sem þrír á 

tölukvarðanum, getur haft mismunandi merkingu í augum sjúklings annarsvegar og 

hjúkrunarfræðings hinsvegar (Ene o.fl., 2008). Mismunandi matskvarðar eru notaðir fyrir 

mismunandi hópa þar sem reynt er að nota þá kvarða sem henta sjúklingunum sem nota þá. Til 

dæmis er ekki æskilegt að nota sjónræna sjálfsmats kvarðann (VAS) hjá öldruðum sjónskertum 

sjúklingi, en nánar verður farið í þá umræðu í öðrum kafla, síðar í ritgerðinni. Það er lykilatriði 

í meðferð við verkjum, að meta markvisst þá verki sem sjúklingurinn hefur til að geta veitt sem 

besta og áhrifaríkasta meðferð (Brant, Mohr, Coombs, Finn og Wilmarth, 2017). Rannsóknir 

hafa sýnt að núverandi mat og meðferð við verkjum eftir skurðaðgerð er ábótavant og þarf að 

bæta (Brant o.fl., 2017; Bach o.fl, 2018).  Til eru margar aðferðir við að meta verki.  Verkir 

eftir skurðaðgerð  eru metnir á mismunandi hátt eftir hjúkrunarfræðingum, vinnustað og öðrum 

þáttum tengdum sjúklingahópi. Margir hjúkrunarfræðingar notast ekki við verkjamatskvarða 

eins og skyldi, heldur nota þeir hreyfigetu, líkamstjáningu og útlit sjúklings til að meta hversu 

mikinn sársauka sjúklingurinn hefur, án þess þó að staðfesta það við sjúklinginn (Bach o.fl., 

2018). Ekki nóg með það að margir hjúkrunarfræðingar nota ekki viðeigandi tæki til að meta 

líðan sjúklings fyrir meðferð, þá er það enn síður gert eftir meðferð (Ene o.fl., 2008). Þeir 

kvarðar sem eru oftast notaðir eru mismunandi. Þeir eru til dæmis tölukvarðinn (TÖL) (e. 

Numeric Rating Scale), lýsingaroðrakvarðinn (ORÐ) (e. Verbal Pain Scale eða Verbal 

Descriptor Scale) og sjónræni sjálfsmatskvarðinn (e. Visual Analog Scale (VAS)) ásamt 

fleirum. 
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Tilgangur 

Verkir eftir skurðaðgerð eru algengir og stundum er mati á verkjum ábótavant. Mikilvægt er 

að hjúkrunarfræðingar hafi áreiðanlega og viðeigandi kvarða til að meta styrk verkja hjá 

sjúklingum svo hægt sé að veita markvissa meðferð. Tölukvarðinn hefur mikið verið notaður 

hér á landi, en lýsingarorðakvarði hefur ekki verið kannaður á Íslandi fyrr svo höfundar viti til.  

Markmiðin eru að meta áreiðanleika og fýsileika  tölu- og lýsingarorðakvarða til að meta styrk 

verkja og til að athuga hvort það sé samræmi á milli þeirra og hvern þeirra sjúklingum finnst 

best að nota. Ásamt því var spurt á hvaða tímapunkti sjúklingar sjálfir telja sig þurfa á meðferð 

vegna verkja að halda. Sambærileg rannsókn hefur ekki verið framkvæmd hér á landi og er það 

von höfunda að niðurstöður hennar leiði til betri þekkingar sem hægt er að nýta í klínísku 

umhverfi og þar með bæta þjónustu við þennan sjúklingahóp.  
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2 Bakgrunnur 

Verkir eftir skurðaðgerð 

Verkir eru algengir, bæði meðal almennings og einnig meðal sjúklinga innan 

heilbrigðisstofnana. Það hefur reynst erfiðara að meta og hafa áhrif á verki, en gert var ráð fyrir 

í klínískum aðstæðum og algengt er að þeir séu bæði vangreindir, vanmetnir og van- og of-

meðhöndlaðir (Rafati, Foozieh, Soltaninejad, Aflatoonian og Mashayekhi, 2016; Lára Borg 

Ásmundsdóttir, Anna Gyða Gunnlaugsdóttir og Herdís Sveinsdóttir, 2010). Meirihluti sjúklinga 

með verki eftir skurðaðgerð lýsa þeim sem miðlungs-, miklum- eða mestu mögulegu verkjum, 

eða allt að 75% (Apfelbaum o.fl., 2003; IASP, 2011). Um 19 – 50% tilfella fullorðinna 

skurðsjúklinga þróa með sér langvinna verki (Andersen og Kehlet, 2011).  

Rannsóknir hafa sýnt að stundum eru sjúklingum ekki gefin verkjalyf, þrátt fyrir að búið sé 

að staðfesta að þeir upplifi verki (Strohbuecker, Mayer, Evers og Sabatowski, 2005; Maier o.fl., 

2010). Í dag eru skurðsjúklingar útskrifaðir fyrr eftir aðgerð heldur en áður. Meirihluti þeirra 

eru útskrifaðir samdægurs og þarf meðhöndlun við verkjum því  að vera viðunandi (Ingadóttir 

o.fl., 2017). 

Áhrif verkja 

Það er margt sem getur komið upp á hjá sjúklingi ef meðferð á verkjum hans er ekki 

fullnægjandi og geta frávik í þeim efnum valdið hreyfingarleysi og haft skaðlegar afleiðingar 

fyrir sjúklinga og fjölskyldur þeirra (Wells, Pasero og McCaffery, 2008). Ef sjúklingur getur 

ekki stundað ráðlagða hreyfingu, hóstað eða andað djúpt vegna ófullnægjandi meðferðar geta 

komið upp samfall / þéttni í lungum (e. atelectasis), lungnabólga, djúpvenu segamyndun (e. 

Deep Vein Thrombosis (DVT)) (Francis og Fitzpatrick, 2013; Breivik o.fl., 2008). Ásamt því 

að valda óþarfa óþægindum og ef ekkert er gert, geta þeir orðið að varanlegu vandamáli, til 

dæmis verkur sem varir lengur en tvo mánuði (Lovich-Sapola o.fl., 2015; Ene o.fl., 2008). Ef 

verkir eftir skurðaðgerð verða vandamál eftir bráðafasann geta þeir valdið þunglyndi, kvíða, og 

svefnleysi. Einnig geta þeir orðið til þess að sjúklingur þurfi á annarri aðgerð að halda, fari á 

örorkubætur og fleira (Lovich-Sapola o.fl., 2015). Með langvarandi verkjum eftir skurðaðgerð 

getur myndast bólguástand. Einnig geta þeir valdið áhrifum í taugakerfinu  sem verður til þess 

að taugakerfi sjúklingsins fari að skynja oförvun (e. Hyperalgesia) eða sendi verkjaviðbrögð 

við skaðlausu áreiti (e. Allodynia) (Lovich-Sapola o.fl., 2015). Einnig getur stöðugur sársauki 
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virkjað kerfi í heiladingli og nýrnahettum, sem getur dregið úr virkni ónæmiskerfisins þannig 

að sár gróa illa og enn fremur aukið líkur á sýkingu eftir skurðaðgerð (Wells o.fl., 2008).   

Verkjamat  

Í rannsókn Zoëga, Ward, o.fl. sem gerð var árið 2015 um gæði verkjameðferðar á 

háskólasjúkrahúsi á Íslandi kom í ljós að af þeim tilfellum sem rannsökuð voru, reyndust 

einungis 57% af sjúklingum vera með verkjamat, framkvæmt á liðnum sólarhring, skráð í 

skýrsluna sína. Af þeim tilfellum var sjaldnast að viðurkenndir verkjamatskvarðar væru notaðir 

(15%), og einungis 64% sjúklinga fengu viðeigandi verkjameðferð. Einnig kom í ljós að í fleiri 

tilfellum var verkjamat skurðsjúklinga skráð á viðeigandi hátt, en verkjamat sjúklinga á 

lyflækningasviði. Þá voru fleiri tilfelli þar sem sjúklingar töldu sig hafa fengið fullnægjandi 

verkjameðferð, þar sem notaðir voru viðurkenndir kvarðar við mat á verkjum. Það má því sjá, 

að bæði skráning á verkjum og notkun verkjamatskvarða er ábótavant á Landspítala, þrátt fyrir 

að það sé mikilvægt til að geta veitt fullnægjandi meðferð við verkjum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru í samræmi við erlendar rannsóknir sem sína að styrkleiki verkja og önnur 

einkenni hjá skurðsjúklingum eru ekki skráð á fullnægjandi hátt í sjúkraskrár og viðurkenndir 

verkjamatskvarðar eru alltof sjaldan notaðir eða notkun þeirra ekki skráð í sjúkraskrár (Rafati 

o.fl., 2016; Idvall og Ehrenberg, 2002). 

Verkjamat er forsenda árangursríkrar meðferðar við verkjum (Wells o.fl., 2008), og fyrsta 

skref í átt að árangursríkri verkjameðferð (Zoëga, 2015). Þá hefur matið þann tilgang að 

staðfesta tilvist, eðli og styrkleika verkja, og þar með koma í veg fyrir skaðlegar afleiðingar 

þeirra (Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), 2013; Breivik o.fl., 2008). Þar sem 

verkir eru huglæg reynsla þá er sjálfsmat sjúklingsins árangursríkasta aðferðin við verkjamat 

(Chou o.fl., 2016), og ætti alltaf að vera notuð þegar kostur er (Schug, Palmer, Scott, Halliwell 

og Trinca, 2016). Hver sá sem upplifir verki, á rétt á því að verkirnir séu viðurkenndir, virtir og 

meðhöndlaðir. Alltaf skal framkvæma mat á verkjum þegar búið er að staðfesta að þeir séu til 

staðar, samkvæmt verklagsreglum. Einnig skal veita þeim sem upplifir verki fræðslu um 

verkjamat og verkjameðferð og á hann rétt á því að taka virkan þátt í meðferð og samskiptum 

við meðferðaraðila (RNAO, 2013). 

Við heildrænt verkjamat þarf að huga að bæði huglægum og hlutlægum þáttum og er 

upplifun sjúklings af verkjum og væntingar til verkjamats og meðferðar þar á meðal (RNAO, 

2013). Til að staðfesta tilvist verkja er huglægt sjálfsmat sjúklings notað. Æskilegt er að meta 

verki reglulega þegar sjúklingar leggjast inn á sjúkrastofnun eða leita á heilsugæslu, vegna 
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veikinda, slysa eða óþæginda og þegar þeim er veitt meðferð eða inngrip við verkjum (Sigríður 

Zoëga, 2015).   

Eitt af grunnskrefum í árangursríku verkjamati og við greiningu er upplýsingasöfnun (Schug 

o.fl.,  2016; RNAO, 2013). Upplýsingum sem æskilegt er að safna eru; fyrri reynsla af verkjum, 

eiginleikar og áhrif verkja á sjúklinginn og aðferðir sem hafa hjálpað honum til að meðhöndla 

verki ef hann hefur upplifað verki áður. Einnig hvaða aðferðir hafa reynst gagnlegar og/eða 

ógagnlegar, hvað hefur áhrif á verkina sjálfa, möguleg orsök, verkjamynstur og viðhorf 

sjúklingsins til mismunandi meðferða. Þá er nauðsynlegt að afla gagna um notkun á sterkum 

verkjalyfjum, fíknivanda ef við á og aðra sjúkdómssögu (Wells o.fl., 2008). Að lokum er gott 

að meta þekkingu sjúklings, þörf fyrir fræðslu, væntingar og óskir sjúklings og fjölskyldu hans 

og ekki síst hvað sjúklingur gerir ráð fyrir að upplifa mikla verki eftir skurðaðgerð. Allt eru 

þetta mikilvægar upplýsingar svo hægt sé að greina þarfir sjúklings og veita honum 

einstaklingsmiðaða meðferð (Lára Borg Ásmundsdóttir o.fl., 2010). Þegar tilvist verkja hefur 

verið staðfest fer fram nánara mat á verkjum sem hefst með upplýsingarsöfnun og nota skal 

viðurkennda verkjamatskvarða eða matstæki sem hentar hverju sinni, til að matið sé sem 

skilvirkast og nákvæmast (Beck o.fl., 2010) og til að auðvelda valið á viðeigandi verkjameðferð 

(RNAO, 2013; Breivik o.fl., 2008). Dæmi um viðeigandi kvarða sem henta gjarnan fyrir 

skurðsjúklinga eru tölukvarði (TÖL) og lýsingarorðakvarði (ORÐ) (Breivik o.fl., 2008). Val á 

mælikvarða þarf að fara fram á undirbúningstímabili fyrir skurðaðgerð svo sjúklingur þekki 

mælitækið. Taka skal mið af aldri hans, þroska og óskum (Wells o.fl., 2008). Mælikvarðar eru 

lagðir fyrir sjúklinginn við nánara mat. Við mat á bráðum verkjum skurðsjúklinga nægir oft að 

meta styrkleika og staðsetningu verkja bæði við hreyfingu og í hvíld, þar sem þeir sjúklingar 

finna oft minna fyrir verk í hvíld en við hreyfingu. Með því að meta styrkleika verkja 

skurðsjúklinga við hreyfingu er hægt að koma í veg fyrir að bráðaverkir versni með þeim 

alvarlegu afleiðingum, sem það getur  haft í för með sér (Breivik o.fl., 2008). Einnig getur verið 

mikilvægt að spyrja hvar á kvarða verkir hafa reynst þolanlegir og hvar á kvarðanum þeir hafa 

reynst heftandi. Erfitt getur þó reynst fyrir fólk að lýsa verkjum eða að stiga verki á kvarða og 

þá getur verið gott að spyrja sjúklinga fleiri spurninga og nota kerfisbundna nálgun til að meta 

verkina nánar með tilliti til staðsetningar, eiginleika, leiðni, mynsturs, tíðni, áhrifa og orsaka 

þeirra (RNAO, 2013; Schug o.fl.,  2016). Það fer eftir tegund aðgerðar, meðferðar, eiginleikum 

verkja og alvarleika hversu oft verkjamat skal framkvæmt, en meta ætti verki að minnsta kosti 

einu sinni á vakt hjá þeim sjúklingum, sem liggja á sjúkrahúsi (Kessenich, 2001; RNAO, 2013).  

Sumir segja að meta eigi verki á tveggja klukkustunda fresti, þar sem reglulegt verkjamat er 
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einn mikilvægasti þátturinn til að tryggja vellíðan sjúklinga og má búast við verkjum í einn til 

tvo sólarhringa eftir aðgerð, að minnsta kosti (Wells o.fl., 2008).  

Áhrifaþættir eins og menningarlegur bakgrunnur, trú og fyrri reynsla af verkjum, geta haft 

áhrif á hvernig sjúklingurinn bregst við og upplifir sársauka. Þessir þættir hafa verið skilgreindir 

sem mikilvægir áhrifaþættir, þegar kemur að viðbrögðum sjúklinga við verkjum (Li, Liu og 

Herr, 2007). Viðhorf eins og ótti við fíkn og áhrif fíkniefna, trú á skaðsemi lyfja, hræðsla við 

dauðann, trú á að „góðir” sjúklingar kvarti ekki vegna verkja og ótti við að trufla starfsfólk, eru 

þekktar ástæður þess að sjúklingar tilkynna ekki um verki og biðji ekki um eða taki verkjalyf 

(Sherwood, Adams-McNeill, Starck, Nieto og Thompson o.fl., 2000; Gunnarsdottir, o.fl., 

2005). Rannsókn Kastanias o.fl. (2009) sýndi fram á, að skurðsjúklingar kvíða mikið fyrir 

verkjum og álíta góða meðferð við þeim skipta miklu máli eftir skurðaðgerð. Því er mikilvægt 

að hjúkrunarfræðingar séu meðvitaðir um slík viðhorf og gefi sér nægan tíma til að ræða viðhorf 

og hindranir við skjólstæðinga sína og fræða þá sem best um mat á verkjum og meðferð við 

þeim (RNAO, 2013).  

Allar upplýsingar þarf að skrá samkvæmt klínískum verklagsreglum svo hægt sé að styðjast 

við þær við í framhaldinu (RNAO, 2013). Skráning á verkjamati og áhrifum inngripa er 

nauðsynleg til að tryggja örugga upplýsingamiðlun og samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks og 

til að auðvelda endurmat og eftirfylgni (Wells o.fl., 2008). Næsti liður verkjamatsins byggir á 

því að leggja fram áætlun í samvinnu við sjúklinginn með það að markmiði, að finna viðeigandi 

verkjameðferð. Niðurstöður verkjamats með kvarða, þarf að skoða og meta með tilliti til 

áhrifaþátta og horfa þarf á heildarmynd sjúklings, það er að segja allar þær upplýsingar sem 

liggja fyrir um sjúklinginn til þess að tryggja sem besta meðferð og viðeigandi umönnun 

(RNAO, 2013). Meðferð við verkjum er veitt í framhaldinu og er byggð á þeim upplýsingum 

sem safnað var og gagnreyndri þekkingu, en verkir geta truflað daglegar athafnir þess sem 

upplifir þá. Það er eitt af markmiðum bráðrar verkjameðferðar skurðsjúklinga, að draga úr 

áhrifum verkja á lífsgæði þeirra og daglegar athafnir (Gordon, o.fl., 2005). Til að meta árangur 

meðferðar þarf að endurmeta verki og er ráðlagt að nota sama verkjamatskvarða fyrir hvern 

einstakling út meðferðina svo niðurstöður séu sambærilegar. Meðan á meðferð stendur er gott 

að endurmeta ástand sjúklings reglulega og kanna líðan hans. Hve oft skal meta sjúklinginn 

ræðst af líðan hans, einnig með því að meta verki hans á þeim tíma þegar hámarksvirkni 

meðferðar hefur verið náð. Hafa skal til hliðsjónar virkni þeirra lyfja sem notuð eru og þá 

sérstaklega til þess að meta magn og styrk lyfjana, þar sem það getur verið mjög misjafnt milli 

einstaklinga hvernig þeir bregðist við lyfjum. Einnig er nauðsynlegt að vera viðbúin því að 
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bregðast við ef sjúklingur metur verkina meiri eftir að meðferð hófst (RNAO, 2013; Kessenich, 

2001). 

Fræðsla til sjúklings og fjölskyldu hans er ekki síður mikilvæg. Með fræðslu og 

upplýsingamiðlun til sjúklingsins er hægt að vinna í sameiginlegu markmiði, að draga úr 

verkjum og auka vellíðan. Samkvæmt rannsókn Gittell o.fl. (2000) kom í ljós, að eftir því sem 

samskipti voru betri, því betri árangur náðist við meðferð verkja hjá skurðsjúklingum. 

Skurðsjúklingar eru útskrifaðir fyrr í dag miðað við undanfarin ár og eru um 70% 

skurðsjúklinga sem hafa farið í aðgerð útskrifaðir samdægurs. Ábyrgð hefur því færst mikið 

yfir á sjúklinginn varðandi getu hans til sjálfsumönnunar og eftirfylgni með líðan sinni. Þess 

vegna er enn mikilvægara að hjúkrunarfræðingar sinni hlutverki sínu varðandi undirbúning og 

fræðslu af kostgæfni og nákvæmni (Ingadóttir o.fl., 2017). Með því að meta ástand sjúklings 

reglulega og gera sér þannig ljóst hvers eðlis verkirnir eru, og draga fram önnur mikilvæg 

einkenni, er hægt að bæta meðferð og á það sérstaklega við sjúklinga sem upplifa bráða verki 

eins og skurðsjúklinga (Breivik o.fl., 2008).  

Hlutverk hjúkrunarfræðings við verkjamat 

Gæði í heilbrigðisþjónustu eru mikilvæg bæði fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk, sem 

er sífellt að reyna að ná markmiðum um bætta og öruggari þjónustu fyrir sjúklinga. 

Hjúkrunarfræðingar eru oft þeir aðilar sem eru í nánustu samskiptum við sjúklingana og í slíkri 

stöðu gegna þeir lykilhlutverki í meðferð þeirra og við að meta verki þeirra (Blöndal, og 

Halldórsdóttir, 2009; Bach o.fl., 2018). Meginhlutverk hjúkrunarfræðinga við hjúkrun skurð-

sjúklinga, er að meta verki þeirra og ástand ásamt eftirfylgni og eftirliti með virkni 

verkjameðferða og viðbragða sjúklings við þeim (Idvall og Ehrenberg, 2002).  

Sjúklingar eru stundum feimnir við að biðja um verkjameðferð og því er það hlutverk 

hjúkrunarfræðingsins að spyrja og reyna að komast að því hvort sjúklingur er með verki (Bach 

o.fl, 2018). Einnig vilja margir sjúklingar og hjúkrunarfræðingar meina að verkur sé eðlilegur 

fylgifiskur aðgerðar og þess vegna óhjákvæmilegt að vera með verki. Mat á ástandi sjúklings 

er því ekki í forgangi, og þar af leiðir að meðferð er síður framkvæmd (Ene o.fl., 2008).  

Í siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (2. gr., maí 2015) segir: „Hjúkrun-

arfræðingur er málsvari skjólstæðings og stendur vörð um reisn hans og rétt og stuðlar að því 

að komið sé fram af virðingu og heiðarleika. Hjúkrunarfræðingur stendur vörð um 

sjálfsákvörðunarrétt skjól-stæðings og rétt til bestu mögulegrar þjónustu á hverjum tíma.” Í 

þeim tilfellum þar sem sjúklingar eru ekki færir um að tjá sig eða það skortir upplýsingar og 
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þekkingu, til að meta verki á fullnægjandi hátt, er það hlutverk hjúkrunarfræðings að meta 

sjúklinginn, fræða hann og tryggja öryggi hans (RNAO, 2013). Hjúkrunarfræðingarnir geta nýtt 

tækifæri eins og þegar farið er með sjúkling á göngu eftir aðgerð eða þegar honum eru færð lyf 

til að meta ástand hans og verki. Mælt er gegn því að spyrja spurningar eins og „er allt í lagi?”, 

því sjúklingar geta misskilið spurninguna og/eða hjúkrunarfræðingar gefa oft ekki færi á að 

sjúklingur svari spurningunni (Bach o.fl., 2018). Æskilegt er þó að nota ávallt sjálfsmat 

sjúklingsins og viðurkennda kvarða við mat á verkjum ef kostur er, og þá er það hlutverk 

hjúkrunarfræðinga að meta hvað hentar hverju sinni (RNAO, 2013). 

Hjúkrunarfræðingur ber einnig ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni og stuðla að 

því að sjúklingar fái réttar upplýsingar, stuðning og undirbúning (Siðaráð Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2015). Þeir hjúkrunarfræðingar, sem hafa að lágmarki fimm ára 

starfsreynslu, eru með fullgilt hjúkrunarleyfi eftir nám, og/eða hafa fengið fræðslu um 

verkjamat og meðferð á síðustu 12 mánuðum, eru mun færari í að meta verki og sinna 

verkjameðferð heldur en þeir sem hafa ekki reynslu / þekkingu (Brant o.fl., 2017). Afhverju er 

verkjamati og verkjameðferð þá svona ábótavant? Jú, ástæðan er margþætt, en rannsókn hefur 

sýnt fram á að þó svo að þekking sé til staðar þá vantar að bæta samskipti á milli fagfólksins og 

skjólstæðinga þeirra. Ekki er nóg að heilbrigðisstarfsmaðurinn leggi sitt faglega / persónulega 

mat á sjúklinginn, heldur þarf að meta hann skilvirkt og gera það eins í hvert skipti, til að 

meðferð verði vönduð og hnitmiðuð (Ene o.fl., 2008). Þekking er mikilvægur þáttur þegar verið 

er að meta verki og hefur verið sýnt fram á að fræðsla og endurmenntun starfsfólks bætir færni 

þess og fagmennsku í starfi (Brant o.fl., 2017). Einnig hefur verið sýnt fram á að aðgengilegar 

klínískar leiðbeiningar leiða til betri árangurs og heilsu þegar kemur að meðferð og meðhöndlun 

verkja (RNAO, 2013). Með því að tryggja sveigjanleika á vinnustað, fyrir starfsmenntun og 

þróun í starfi hjá hjúkrunarfræðingum, er verið að styðja við bakið á mikilvægi þess að bæta 

starfshætti og styðja við árangursríka verkjameðferð (Zoëga, Ward, o.fl., 2015). Einnig er 

ráðlagt að hjúkrunarfræðingar sæki sér endurmenntun varðandi mat á verkjum og meðferðir við 

verkjum, ásamt því vera fordómalausir gagnvart ýmsum verkjalyfjum, þá aðallega ópíóíðum, 

til þess að geta frætt sjúklinga sína og veitt bestu verkjameðferð (Dijk, Schuurmans, Alblas, 

Kalkman og Wijck, 2017).     

Í grein Katrínar Blöndal og Sigríðar Halldórsdóttur árið 2009, koma fram niðurstöður úr 

rannsókn sem gerð var í þeim tilgangi að auka skilning á því hvernig það er fyrir 

hjúkrunarfræðinga að hjúkra sjúklingum með verki. Niðurstöðurnar sýndu að verkjastjórnun er 

áskorun fyrir hjúkrunarfræðinga og voru þar fjögur megin atriði, sem voru mest áberandi. Í 
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fyrsta lagi kom fram að erfitt getur verið að „lesa“ sjúklinga eða m.ö.o. að meta verki þeirra. Þá 

reyndist það áskorun að vinna úr innri hvötum t.d. sjálfstrausti og viðhorfum hjá sjálfum sér. 

Þriðja áskorunin var að fá aðra til að hlusta á sig, og fjórða og síðasta áskorunin var að takast á 

við hindranir í mati og meðhöndlun á verkjum. Hindranir geta t.d. verið skortur á tíma eða 

aðgengi að sérfræðingum og samstarfsaðilum. Að takast á við þessar áskoranir er mikilvægt til 

að ná fullnægjandi árangri og tryggja vellíðan sjúklings.  

Hlutverk hjúkrunarfræðingsins er þannig margslungið; að veita fræðslu um verki og 

verkjameðferð, framkvæma verkjamat og lina þjáningar, vera málssvari sjúklings og veita 

honum umhyggju, hlýju og stuðning (Zoëga, 2015).   

Verkjakvarðar 

Til eru mismunandi verkjamatsskvarðar og sjá má hér að neðan samantekt yfir þá kvarða 

sem eru mest notaðir innan heilbrigðisstofnanna á heimsvísu og hafa þeir verið þýddir á 

mismunandi tungumál (RNAO, 2013). Ekki eru allir færir um að tjá verki með orðum og eru 

þeir einstaklingar í meiri hættu á að upplifa ófullnægjandi meðferð við verkjum. Þetta eru 

einstaklingar eins og  t.d. fólk með vitræna skerðingu, þroskaskerðingu, einstaklingar sem ekki 

hafa náð því þroskaþrepi að geta tjáð sig eða eru ófærir að tjá sig munnlega vegna t. d. deyfingar 

eða svæfingar. Þá er mikilvægt að finna viðeigandi kvarða við verkjamat hjá þessum 

einstaklingum og í sumum tilvikum þarf að nota kvarða eða matstæki sem meta t.d. atferli og 

hlutlæga þætti (Herr, Coyne, McCaffery, Manworren og Merkel, 2011). Ýmsir þættir skipta 

þannig máli þegar ákveðið er með hvaða hætti á að meta verki og ástand sjúklings. Helstu þættir 

eru aldur, vitsmunaleg geta, klínískt ástand, þroskaþrep, læsi, sjón, samskiptahæfni, menning 

og þjóðerni. Þannig verður það alltaf persónubundið hvernig ástand sjúklings er metið (RNAO, 

2013; Narayan, 2010).  

Rannsóknir  Li, Liu og Herr (2007) og Hjermstad o.fl. (2011) sýna að sjónkvarðinn (VAS), 

tölukvarðinn (TÖL) og lýsingarorðakvarðinn (ORÐ) hafa reynst áreiðanlegir og auðveldir í 

notkun við mat á bráðum verkjum hjá skurðsjúklingum. Kvarðarnir hafa bæði sína kosti og 

takmarkanir og þar sem þeir meta einungis styrk verkja þá eru þeir ekki fullnægjandi einir og 

sér fyrir heildstætt mat á verkjum. Með því að velja viðeigandi skala og nota ávallt þann sama 

við verkjamat hjá hverjum sjúkling út verkjameðferð má þó auðvelda samskipti milli 

heilbrigðisstarfsmanna innbyrðis og milli starfsfólks og sjúklings, sem hjálpar til við að gefa 

nákvæmari og árangursríkari meðferð (Breivik o.fl., 2008). 
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Tölukvarði 

Tölukvarði (TÖL) (e. Numeric raiting scale) er kvarði yfirleitt á bilinu 0 til 10 eða 1 til 

10. Algengt er að tveir veigamestu punktarnir eru merktir „engir verkir” sem er þá 0 á kvarða 

og svo „verstu mögulegu verkir” sem samsvarar 10 á kvarðanum en margar aðrar útgáfur eru 

þó til og er kvarðinn bæði til á lóðréttu og láréttu formi (Hjermstad o.fl., 2011). Talan fjórir á 

tölukvarðanum er oft notuð sem viðmiðunargildi þegar grípa þarf inn í með verkjameðferð eða 

klínískri íhlutun. Einnig er talan 4 notuð sem viðmið fyrir góðan árangur meðferðar, það er að 

segja þegar verkir eru metnir undir fjórum á meðan meðferð stendur (Schug o.fl.,  2016). 

Almennt er talið að kvarðinn hafi fleiri kosti en galla en helstu kostir hans eru hve einfaldur 

hann er í notkun. Hægt er að svara bæði á munnlegu og skriflegu formi og tekur mat stuttan 

tíma. Einnig er hægt að nota tölukvarðann til að meta önnur einkenni eða aukaverkanir eins og 

ógleði eða svima í samanburði við einkennamatstækið (ESAS), sem metur einkenni með 

tölukvarða, sem er svipað uppbyggður og tölukvarðinn (TÖL) (Hui og Bruera, 2017). 

Tölukvarði er sá sem verður oftast fyrir valinu við verkjamat hjá fullorðnum einstaklingum og 

er talinn aðgengilegur, fljótlegur og einfaldur í notkun og hentar einna best við mat á bráðum 

verkjum (Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund og Broström, 2014). Ekki síst til að meta 

árangur meðferðar (Schug o.fl.,  2016). Einnig hefur hann reynst næmur fyrir breytingum á 

styrkleika verkja og á vel við, óháð mismunandi þjóðfélagshópum eða menningarheimum 

(Hjermstad o.fl., 2011; Li, Liu og Herr, 2007). Kvarðinn lýsir einungis styrk verkja og 

samkvæmt Jensen o.fl., 2017, getur hann verið flókinn í notkun í samanburði við orðakvarðann 

þegar kemur að verkjamati hjá öldruðum einstaklingum. Þar sem búið er að sýna fram á góða 

næmni, áreiðanleika og klíníska gagnsemi tölukvarðans, hefur kvarðinn verið útfærður á nokkra 

vegu svo hægt sé að nýta hann fyrir mismunandi sjúklingahópa (Minnock, Kirwan og 

Bresnihan, 2009). Sjúklingar sem eiga erfitt með að tjá sig eða eru með vitsmunalega skerðingu  

geta átt erfitt með að meta verki með einstaka kvarða og hefur lóðrétti tölukvarðinn því oft verið 

notaður samhliða bæði sjónræna verkjamatkvarðanum (VAS) og svokölluðum andlitskvarða 

(Wong-Baker FRS). Hann hefur einnig reynst vel við verkjamat hjá sjúklingum sem hafa t.d. 

fengið heilablóðfall. Andlitskvarðinn sýnir sex andlit sem þar sem fyrsta andlit sýnir broskall 

en það sjötta sýnir fýlukall og andlitin þar á milli eru með mismunandi svipbrigði, sem lýsa 

eiga verkjaupplifun. Þessum andlitum hefur oft verið parað saman við hlið lóðrétta tölukvarðans 

þar sem fyrsta andlitið samsvarar 0 á tölukvarða, annað andlitið samsvarar 2, þriðja samsvarar 

4, fjórða samsvarar 6, fimmta þá 8 og sjötta samsvarar 10 á lóðrétta tölukvarða (Chuang o.fl., 

2015). 
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Lýsingarorðakvarði 

Lýsingarorðakvarðinn er matskvarði skiptur í flokka þar sem hver flokkur er afmarkaður 

með lýsingarorði fyrir mismunandi styrk af verk. Flokkarnir eru allt frá fjórum til sjö og er fimm 

orða kvarðinn algengastur. Lýsingarorðin sem marka stig verkja eru þá „engin verkur”, „vægur 

verkur”, „miðlungs verkur”, „mikill verkur” og „versti mögulegi verkur” eða „gríðarlegur 

verkur”. Þessi kvarði nefnist einnig á ensku VPS (Verbal pain scale) og VDS (verbal descriptor 

scale) (Hjermstad o.fl., 2011). 

Orðakvarðinn er oft talinn góður kostur þegar tölukvarðinn (TÖL) hentar ekki við 

verkjamat t.d. hjá ungum börnum, sem ekki eru farin að læra tölurnar eða hjá einstaklingum 

með vitsmunalega skerðingu (Ferreira-Valente, Pais-Rebeiro og Jensen, 2011). Kostir kvarðans 

eru hve einfaldur hann er í notkun, hægt er að svara bæði á munnlega og á skriflegu formi og 

verkjamat tekur stuttan tíma. Gallar hans eru þó, ósamræmi milli orðanotkunar á kvarðanum og 

merkingarbærni hvers orðs fyrir sig. Orð hafa mismunandi merkingu milli einstaklinga og því 

kemst raunveruleg verkjaupplifun sjúklings ekki endilega alltaf til skila (Li, Liu og Herr, 2007). 

Samkvæmt rannsókn Jensen o.fl., 2017 kom í ljós að verkjareynsla og viðhorf til verkja hefur 

áhrif á niðurstöður verkjamats þegar lýsingarorðakvarðinn (ORÐ) er notaður, en í þeirri 

rannsókn var gerður samanburður á tölukvarða og lýsingarorðakvarða. Það kom í ljós að þeir 

sjúklingar, sem höfðu upplifað verki áður, stiguðu verkina hærra á lýsingarorðakvarðanum 

samanborið við verkjamat á tölukvarða. Kvarðinn segir því mögulega ekki einungis til um 

styrkleika verkja samkvæmt mati á lýsingarorðakvarða heldur nær hann einnig yfir 

tilfinningunna sem fylgir verkjum. Samkvæmt rannsókn Breivik, Björnsson og Skovlund sem 

gerð var árið 2000, við samanburð á tölvukvarða (TÖL), sjónkvarða (VAS) og 

lýsingarorðakvarða (ORÐ), kom í ljós að þegar verið er að meta styrkleika verkja reyndist 

lýsingarorðakvarðinn vera veikari eða sjúklingar stiguðu verkina hærra á tölu- og sjónkvarða 

heldur en þegar styrkleiki verkja var metinn á lýsingarorðakvarða. Þannig fengu þeir sjúklingar 

meira viðeigandi og árangursríkari meðferð og í kjölfarið varð líðan sjúklinganna betri. 

Sjónræni verkjakvarðinn 

Sjónræni sjálfsmatskvarðinn (e. Visual analog scale, VAS) metur styrk verkja og er 

uppbyggður sem 100 mm lína þar sem annar endinn jafngildir engum verkjum, en hinn verstu 

mögulegu verkjum (Hjermstad, o.fl., 2011). Við verkjamat eru sjúklingar svo beðnir um að 

merkja inn á línuna, með því að benda eða merkja þann punkt á skalanum, sem þeir telja 

samsvara styrk verkja og er línan svo mæld með reglustiku hver cm samsvarar 1 stigi á 
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matskvarða en því hærri stig því meiri er verkurinn. Kvarðinn segir til um styrkleika verkja og 

samkvæmt rannsóknum hefur sjónræni kvarðinn (VAS) reynst svipað áreiðanlegur og bæði 

tölukvarðinn (TÖL) og lýsingarorðakvarðinn (ORÐ) í samanburði við styrk verkja og hefur 

reynst vel við mat á bráðum verkjum skurðsjúklinga (Hjermstad, o.fl., 2011). Kostir 

sjónkvarðans eru að hægt er að nota hann við mat á t.d. aukaverkunum verkjalyfja, sem geta 

verið m.a. ógleði, einkenni verkja og eins ánægju sjúklings með meðferð á verkjum eða áhrif 

verkja á daglegar athafnir (Schug o.fl.,  2016). Kvarðinn hefur mikið verið notaður hjá 

fjölbreyttum hópi fullorðinna einstaklinga, þar á meðal gigtarsjúklinga (Hawker o.fl., 2011; 

Benyamin o.fl, 2008). Helstu gallar eru hversu tímafrekt verkjamat með kvarðanum getur verið, 

það þarfnast fyrirhafnar, skýrrar hugsanar og hreyfifærni. Til dæmist geta aldraðir sjúklingar 

átt í erfiðleikum með að framkvæma það sem þarf til að meta verki þeirra. Mat samkvæmt 

kvarðanum þarf að framkvæma í eigin persónu. Kvarðinn getur verið flókinn í notkun og hafa 

rannsóknir sýnt að í samanburði við áður nefnda skala þurfa sjúklingar sem nýta VAS skalann 

við verkjamat, ítarlegri fræðslu um matið áður en það er framkvæmt og völdu frekar hina 

skalana fram yfir þennan (Li, Liu og Herr, 2007; Hjermstad, o.fl., 2011). 

Stutt verkjaskrá (Brief Pain Inventory) – BPI mælitækið 

Matstækið; Stutt verkjaskrá (BPI) er eins og nafnið gefur til kynna stutt gerð af 

verkjaskrá, sem var upphaflega þróuð sem mælikvarði á verki meðal krabbameinssjúklinga en 

er nú víða notuð hvað mest við rannsóknir, en einnig í klínísku starfi (Cleeland, 2009). 

Skráningin byggir á sjálfsmati sjúklingsins á styrk, tíðni og áhrif verkja á daglegt líf hans og 

hentar vel fyrir sjúklinga með langvarandi verki og þegar gera á ítarlegt mat á verkjum. 

Verkjamatinu er skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er lagt mat á núverandi verki, tíðni og hvers 

eðlis þeir eru.  Einnig er lagt mat á verki síðasta sólarhrings. Notaður er tölukvarði (TÖL) við 

mat í fyrsta hluta. Í öðrum hlutanum er farið yfir árangur verkjastillingar, á prósentuskala frá 0 

til 100% þar sem 100% er mesti mögulegi árangur við verkjastillingu og 0 minnsti mögulegi 

árangur. Hér er einnig tekið mið af tíma t.d. síðasta sólarhring eða síðustu viku. Í þriðja og 

síðasta hlutanum er lagt mat á áhrif verkja á daglegt líf og athafnir þess sem lagt er mat á með 

tilliti til sjö þátta í daglegu lífi hans. Þessir sjö þættir eru; skapferli, samskipti, göngugeta, 

starfsgeta, úthald til vinnu, svefngæði og almenn lífsánægja. Í þriðja hluta er einnig notaður 

númerakvarði frá 0 til 10 í hverjum hluta þar sem 0 jafngildir engum áhrifum á daglegt líf, en 

10 jafngildir miklum áhrifum á daglegt líf. Stutt verkjaskrá (BPI) hefur verið þýdd yfir á mörg 

tungumál og reynst vel við mat verkja hjá bæði skurðsjúklingum með bráða verki og með 

langvinna verki (Stanhope, 2016). Verkjamat með kvarðanum er hægt að framkvæma með 
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klínísku viðtali eða jafnvel með símtali. Helstu gallar þessa matstækis eru að framkvæmd 

matsins er tímafrekara en notkun stakra kvarða, en kostirnir eru hve ítarlegt og nákvæmt mat 

þetta matstæki gefur. Hafa rannsóknir sýnt að það á yfirleitt best við alhliða verkjamat og hefur 

reynst vel hjá sjúklingum með langvarandi ómeðhöndlaða verki og getur bætt meðferð þeirra 

(Hjermstad, 2011; Tan, Jensen, Thornby og Shanti, 2004; Breivik o.fl., 2008).  

Skráning verkja 

Skráning verkja er hluti af verkjamati. Mat á verkjum er mikilvægur hluti af fullnægjandi 

verkjameðferð. Nákvæm og vönduð skráning á verkjum eykur ánægju skurðsjúklinga með 

árangur meðferðar. Þrátt fyrir þessar staðreyndir er mat og skráning á verkjum og líðan 

sjúklinga oft ófullnægjandi. Það virðist vera að þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar framkvæmi, í 

mörgum tilfellum, fullnægjandi mat á verkjum og veiti viðeigandi meðferð, þá eru þeir oft í 

tímaþröng við skráningu og virðist það vera algengt vandamál að hafa ekki nægan tíma til að 

sinna fullnægjandi skráningu, vegna vinnuálags (Scott, 1994; Breivik o.fl., 2008; Kerner, 

Plakht, Shiyovich og Schlaeffer, 2013; Wadenstein o.fl., 2011). 

Sýnt hefur verið fram á samband milli vinnuálags og aukinnar hættu á mistökum í starfi og 

minnkandi öryggis sjúklinga (Kramer, Maguire og Brewer, 2011). Samkvæmt rannsókn 

Sigrúnar Gunnarsdóttur 2006 um starfsumhverfi á Landspítalanum (LSH) og starfsánægju, kom 

í ljós að meiri vöntun var á hjúkrunarfræðingum með auknum kröfum. Í kjölfarið jókst 

vinnuálagið á starfsfólkið. Með því að skrá niður verkjamat eru upplýsingar aðgengilegar öllum 

samstarfsaðilum, sem taka þátt í meðferð sjúklings. Það bætir síðan öryggi og gæði við eftirlit, 

mat, áætlanagerð og eftirfylgni (RNAO, 2013). Verkir og verkjameðferð er einn meginþáttur 

meðferðar skurðsjúklinga eftir skurðaðgerð og því er mikilvægt að tryggja gæði við meðferð 

þessa sjúklingahóps. Skurðsjúklingar eiga það til að forðast að tjá verki að fyrra bragði eða yfir 

höfuð, þar sem þeir telja verki gjarnan óhjákvæmilega afleiðingu af skurðaðgerðinni. Því er 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar meti reglulega verki og tryggi fullnægjandi skráningu (Carr, 

1990; Rafati o.fl., 2016). 

Verkjameðferð – tilgangur verkjameðferðar og meginatriði meðferðar 

Samkvæmt siðareglum hjúkrunarfræðinga, 2015 á Íslandi, er það hlutverk hjúkrunar-

fræðinga að standa ávallt vörð um heildrænar þarfir sjúklings fyrir hjúkrun og að virða rétt hans 

til ákvarðanatöku um eigin meðferð. Kjarni hjúkrunar er umhyggja og virðing fyrir 

sjúklingnum. Starf hjúkrunarfræðinga felst í því að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar. 

Hluti af því er að veita viðeigandi meðferð og þar með bæta lífsgæði sjúklings. Markmiðið er 
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að lina verki og lágmarka aukaverkanir inngripa eða fyrirbyggja aukaverkanir verkjalyfja eins 

og ógleði og hægðatregðu, sem eru algengustu aukaverkanir ópíóíðlyfja (Benyamin o.fl, 2008). 

Með því að títra verkjalyf þegar þau eru gefin, eru meiri líkur á að jafnvægi náist við lyfjagjöfina 

(RNAO, 2013). Heilbrigðisstarfsfólk vinnur saman að því að samstilla tegund meðferðar, 

skammt, leið og tímasetningu byggt á svörun einstaklingsins. Samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum RNAO, sem komu út 2013 um verkjamat og verkjastjórnun, er lögð áhersla á að 

nota eins skilvirka og sem minnst ágenga leið við lyfjagjafir og nota samsetta verkjameðferð. 

Önnur meginatriði í verkjameðferð eru að þekkja hugsanlegar frábendingar, til hliðsjónar við 

orsök verkja, milliverkanir lyfja, skaðleg áhrif meðferðar og að endurskoða reglulega 

verkjameðferð sem veitt er.  

Margir skurðsjúklingar meta verki sína sem fjórir – sex á tölukvarða (TÖL) en samt sem 

áður neita þeir verkjalyfjum, þá sérstaklega ópíóíðum. Ráðlagt er að gefa verkjalyf þeim 

sjúklingum sem meta verki sína svona hátt til að draga úr líkum á að ofangreindir fylgikvillar 

komi upp (Dijk o.fl., 2017). Ástæða þess að sjúklingar neita oft meðferð eru, að þeir eru hræddir 

við ákveðin lyf / meðferðir, smeykir við að ánetjast lyfjunum og vita ekki hvað geti gerst ef 

verkurinn er ekki meðhöndlaður rétt (Dijk o.fl., 2017). Því þarf að fræða sjúklinga um 

verkjameðferð, verkjamat og fylgikvilla, sem geta komið upp, svo hægt sé að fyrirbyggja 

fylgikvilla og að þeir geti tekið upplýstari ákvörðun um hvað sé best að gera. Dauði í kjölfar 

ofneyslu verkjalyfja, sem hefur aukist til muna síðasta áratug, en til að mynda hafa uppá 

skrifaðir lyfseðlar fyrir ópíóíð verkjalyfjum aukist um 400% síðasta áratug í Bretlandi þar sem 

aukning á notkun ópíóíð lyfja hefur mælst hæst í Evrópu undanfarin ár (Morone og Weiner, 

2013). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum RNAO er ásamt lyfjafræðilegum inngripum lögð 

áhersla á mikilvægi þess að meta árangur af öllum inngripum í verkjameðferð, sem veitt er 

hverju sinni, og á nauðsynlega fræðslu um verkjameðferð, bæði til sjúklings og aðstandenda 

(RNAO, 2013). 

 

Takmarkanir verkjakvarða 

Þegar framkvæmt er verkjamat með kvörðum, sem einungis meta styrkleika verkja, eins og 

lýst var hér að ofan, þá þarf að taka tillit til þeirra atriða sem mögulega hafa heildstæð áhrif á 

verki (RNAO, 2013). Eins og fyrr segir eru verkir algengir meðal skurðsjúklinga og stundum 

vanmeðhöndlaðir (Apfelbaum o.fl., 2003). Það er því umhugsunarefni hvaða þáttum mætti bæta 

við framkvæmd verkjamats eða gera betur. Í Bandaríkjunum hafa ýmsir þættir verið skoðaðir 

með mismunandi sjónarmið í huga, þar sem stefnt er að því markmiði að bæta verkjamat og 
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verkjastjórnun. Má þar til dæmist nefna fimmta lífsmarkið (Levy, Sturgess og Mills, 2018) og 

tilkomu matstækisins CAPA (Topham og Drew, 2017) með misjöfnum árangri. Áður fyrr voru 

verkir víða skilgreindir sem fimmta lífsmarkið til að vekja athygli á verkjum, gera verkjamat 

algengara og bæta verkjastjórnun (Levy o.fl., 2018). Tíminn leiddi þó í ljós að sú herferð náði 

ekki alltaf tilsettum markmiðum og hafa sumir haldið því fram að hún ýti frekar undir 

ófullnægjandi verkjameðferð (Mularski o.fl., 2006). CAPA er klínískt tæki til að meta verki, 

sem var þróað árið 2012 á heilsugæslu í Bandaríkjunum með samanburði á tölukvarða (TÖL) 

og með takmarkanir hans til hliðsjónar. Matstækið samanstendur af spurningum sem koma að 

fimm þáttum sem varða þægindi, breytingar á verkjum, verkja meðferð, virkni og svefn. 

Matstækið byggir á samtali sem einblínir á verk og upplifun af verkjum og leggur áherslu á 

verkjareynslu. Var matstækið upphaflega ætlað til þess að taka við af tölukvarðanum (TÖL). 

Kostir verkjamats með CAPA er að verkjamatið er einstaklingsmiðað og leggur áherslu á að 

auka skilning starfsfólks á verkjum skjólstæðinga sinna (Topham og Drew, 2017). Tilkoma 

CAPA og áherslan á alhliða verkjamat er mikilvæg að því leyti að greina þarf á undirliggjandi 

orsök verkja til að hægt sé að veita fullnægjandi meðferð og þegar orsök verkja er margslungin 

koma einföld matstæki ekki alltaf að gagni (Petti, Scher, Meador, Van Cleave og Reid, 2018). 

Þegar veita á meðferð út frá verkjamatskvörðum er lögð áhersla á þessar takmarkanir kvarða, 

og á það að veita ekki meðferð út frá mati með kvarða einum og sér heldur að einblína á alhliða 

verkjamat. Með því að veita meðferð út frá kvörðum sem hluti af alhliða verkjamati verður 

meðferðin markvissari og gefur það færi á að meta árangur meðferðar þar sem hægt er að bera 

saman niðurstöður á kvarða sem eiga að gefa góða mynd af styrkleika verkja og áhrif meðferða 

á verki (Pasero, Quinlan-Cowell, Rae, Broglio og Drew, 2016). 

Í grunninn gegna þó einfaldir og aðgengilegir verkjamatskvarðar alltaf lykilhlutverki við 

verkjamat og upplýsingar um hvaða matskvarðar henta sjúklingum best við sjálfsmat á verkjum 

þeirra (Beck o.fl., 2010; RNAO, 2013). Í eftirfarandi rannsókn leggjum við því áherslu á 

samanburð á lárétta- og lóðrétta tölukvarða (TÖL) og lýsingarorðakvarða (ORÐ) og leggjum 

fram eftirfarandi rannsóknarspurningar sem við komum til með að svara: 

1. Hversu mikla verki hafa skurðsjúklingar á orðakvarða, láréttum og lóðréttum 

tölukvarða? 

a. þegar spurt var 

b. verstu verki síðasta sólarhringinn 

c. verstu verki á ævinni 

2. Er fylgni milli orðakvarða og lárétts og lóðrétts tölukvarða hjá skurðsjúklingum? 
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3. Hvar á kvörðunum þremur telja skurðsjúklingar að: 

a. þeir séu með litla verki og þurfi ekki verkjameðferð? 

b. að þeir séu með verki en meðferð sé ekki aðkallandi? 

c. að þeir séu með mikla verki og þurfi tafarlausa meðferð? 

4. Hvern af kvörðunum þremur; orðakvarða, láréttan eða lóðréttan tölukvarða, finnst 

skurðsjúklingum auðveldast að nota að þeirra mati? 

5. Hver kvarðanna þriggja; orðakvarða, lárétts eða lóðrétts tölukvarða, lýsir best þeim 

verkjum sem skurðsjúklingar hafa að þeirra mati? 

6. Hvern kvarðanna þriggja; orðakvarða, láréttan eða lóðréttan tölukvarða, vilja 

skurðsjúklingar helst nota að þeirra mati? 
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3 Aðferðafræðikafli 

Rannsóknarsnið og úrtak 

Um var að ræða framsýna, lýsandi og megindlega rannsókn, sem byggð var á tölulegum 

gögnum, sem er oft safnað í formi spurningarlista eins og í þessu tilviki. Þessi rannsókn 

samanstóð af úrtaki, þar sem sjúklingar voru á fyrsta eða öðrum degi eftir skurðaðgerð og lágu 

inná legudeildum Landspítala háskólasjúkrahúss (LSH). Markmið hennar var að gefa 

upplýsingar og kanna réttmæti og áreiðanleika þeirra þriggja kvarða sem notaðir voru til að 

meta styrk verkja og er rannsóknin hluti af stærri rannsókn, sem samanstóð af 280 sjúklinga 

klasaúrtaki og var úrtaksstærð valin út frá aflgreiningu. Aðrir hópar, sem gögnum var safnað 

frá, voru sjúklingar, 75 ára og eldri, og lágu inn á öldrunarlækningadeildum LSH, 

krabbameinssjúklingar og síðast sjúklingar með langvinna gigtarverki, sem annað hvort voru á 

legudeildum LSH eða nutu þjónustu af göngudeild. Allir þátttakendurnir þurftu að hafa náð 18 

ára aldri, geta lesið og skrifað íslensku ásamt því að vera meðvitaðir um stað og stund. Fyrirfram 

var ákveðið að safna gögnum frá tilsettum fjölda sjúklinga sem uppfylltu ofangreind skilyrði. 

Voru spurningalistar lagðir fyrir hóp fólks eða úrtak, sem síðan er hægt að alhæfa um, eða fá 

niðurstöðu fyrir tiltekin atriði. 

Mælitæki 

Þeir verkjakvarðar sem voru notaðir við gerð rannsóknarinnar voru eftirfarandi: 

lýsingarorðakvarði (ORÐ), láréttur tölukvarði (LÁTÖL) og lóðréttur tölukvarði (LÓTÖL) og 

eiga þeir það sameiginlegt að meta styrkleika verkja. Lýsingarorðakvarðinn sem notaður var 

lýsir fimm styrkleikastigum verkja með eftirtöldum orðum; „engir verkir”, „vægir verkir”, 

„miðlungs verkir”, „miklir” og „gríðarlegir verkir”. Við úrvinnslu á gögnum tölukvarðans var 

búið að para saman orðin við tölugildi frá 1 - 5 þar sem 1 er engir verkir, 2 er vægir, 3 miðlungs, 

4 miklir og 5 jafngildir þá gríðarlegir verkir. Báðir tölukvarðar meta styrkleikja verkja á bilinu 

0 til 10 þar sem 0 jafngildir engum verk og 10 versta mögulega verk. Kvarðarnir þrír voru allir 

lagðir fyrir hvern sjúkling sem síðan svaraði tveimur spurningarlistum. 

Spurningarlisti 1 felur í sér mat á styrkleika verkja samkvæmt viðkomandi kvarða, bæði 

styrk verkja á ævinni, styrk verkja síðasta sólarhring og styrk verkja núna. Einnig felur hann í 

sér spurningar um hversu miklir verkir þyrftu að vera á kvarðanum til þess að sjúklingur teldi 

þörf á meðferð. Hvar á kvarða hann taldi þörf á meðferð en hún væri ekki aðkallandi og að 

lokum hvar á kvarða hann taldi þörf á meðferð tafarlaust. Á spurningarlista 2 voru þrjár 
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spurningar sem meta fýsileika hvers kvarða fyrir sig, sex spurningar um hversu truflandi áhrif 

verkir höfðu á daglegt líf sjúklings síðastliðnar 24 klukkustundir og að lokum voru þrjár 

bakgrunnsspurningar. Í bakgrunnspurningum var spurt um kyn, fæðingarár og að lokum um 

hvort sjúklingur væri með sjúkdómana; sykursýki, krabbamein, gigt, taugasjúkdóm eða 

langvinna verki. Spurningarnar um fýsileika kvarða voru byggðar á spurningum sem notaðar 

voru í svipaðri rannsókn og þessari (Gagliese, Weizblit, Ellis og Chan, 2005). Þegar leitað var 

eftir skilgreiningu á fýsileika, þá var meðal annars spurt um hvern kvarða sjúklingi fannst 

auðveldast að nota og hver þeirra lýsti best verkjum sjúklings. Spurningar um styrkleika verkja 

og truflandi áhrif verkja á daglegt líf voru teknar úr stuttri verkjaskrá (BPI), en spurningar um 

truflandi áhrif verkja voru ekki notaðar í þessari rannsókn.   

Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin tók yfir tímabilið frá september 2014 til maí 2015. Unnið var í samvinnu við 

starfsfólk deilda sem fékk leyfi sjúklinga til kynningar á rannsókninni sjálfri. Rannsakendur 

kynntu því næst rannsóknina fyrir sjúklingum sem fengu í kjölfarið tækifæri til að taka afstöðu 

til þáttöku og var samþykkis safnað skriflega. Við gagnasöfnun, eftir að sjúklingur hafði fengið 

kynningu á rannsókninni og samþykktu þátttöku, var valinn kvarði af handahófi sem var svo 

lagður fyrir sjúklinginn, sem síðan svaraði spurningarlista 1 af 2 um þann verkjakvarða. Þetta 

var endurtekið í tvígang með hinum tveimur kvörðunum samdægurs þannig að sjúklingur 

svaraði fyrri spurningarlistanum þrisvar sinnum. Í lokin svaraði svo sjúklingur síðari 

spurningarlistanum og var gagnasöfnun þar með lokið þar sem ekki var safnað upplýsingum úr 

sjúkraskrám. 

Gagnaúrvinnsla 

Markmiðið við gagnaúrvinnslu var að skoða fylgni milli kvarðanna þriggja og lýsandi 

niðurstöður varðandi styrkleika verkja og hvaða kvarði hentaði skurðsjúklingum best. 

Tölfræðiforritið IBM SPSS  (IBM Corp, 2013) var notað við gagnaúrvinnslu og niðurstöður 

settar fram í bæði myndum, töflum og orðum. Við lögðum fram nokkrar rannsóknarspurningar 

sem við munum koma til með að svara með því að nota lýsandi tölfræði t.d. til að útskýra 

verkjamat sjúklinga á kvörðunum á hverjum kvarða fyrir sig ásamt meðaltali, miðgildi, hæsta 

og lægsta styrk. Einnig til að lýsa hvar á kvörðunum sjúklingar töldu sig þurfa meðferð. Til að 

reikna fylgni milli kvarðanna þriggja notum við Spearman fylgnipróf þar sem við vinnum með 

breytur, sem mældar voru á raðkvarða og viljum við sjá tengsl milli þessara breyta. Spearman 
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fylgnistuðull tekur gildi frá -1 upp í +1 þar sem hæsta og lægsta gildi jafngildir fullkominni 

fylgni en 0 jafngildir engri fylgni (Kristjana Blöndal og Hrefna Guðmundsdóttir, 2016). 

Siðfræði 

Réttur sjúklings var útskýrður fyrir hverjum og einum og var þar á meðal útskýrður rétturinn 

til að hafna eða hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, án útskýringa og án áhrifa á veitta 

þjónustu af hálfu sjúkrahússins. Einnig höfðu sjúklingar rétt á að sleppa einstaka spurningum 

eftir vilja. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar sér um yfirráðarrétt og geymslu rannsóknargagna, 

sem voru geymd í læstu rými. Rannsakendur voru þeir einu sem höfðu aðgang að gögnunum. 

Þau voru geymd á ópersónulegu formi þar sem ekki var hægt að greina þau niður á einstaka 

þátttakendur og allar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakendur bundnir 

þagnarskyldu. Þegar upplýstu samþykki sjúklinga var aflað var þeim tilkynnt um rétt sinn, 

ávinning og áhættu af þátttöku, en ekki var talin nein áhætta fylgja þátttöku og ávinningur fólst 

fyrst og fremst í því að niðurstöður munu mögulega auka þekkingu og bæta verkjamat og 

meðferð. Niðurstöður voru skoðaðar út frá heildarúrtaki en ekki einstaka þátttakendum. 

Að lokum hlaut rannsóknin leyfi hjá Siðanefnd Landspítala (13/2014), framkvæmdarstjórum 

skurð- og lyflækningarsviðs Landspítalans og var tilkynnt til Persónuverndar.  
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður reynt að svara ofangreindum rannsóknaspurningum. Sjúklingar höfðu 

mismikla verki þegar þeir voru spurðir, á mismunandi tíma. Einnig var spurt hvort þeir höfðu 

upplifað verri verk um ævina. Þá var athuguð fylgni og marktækni kvarðanna til samanburðar, 

ásamt því að skoðað var hvern skala sjúklingarnir fannst best að nota. Hver kvarðanna lýsti 

verknum best, ásamt því að skoða hvern kvarðanna var auðveldast að nota. Niðurstöður 

spurninganna fara hér á eftir.   

Á myndum 1 og 2 sjást hlutfall þátttakendanna útfrá kyni og á hvaða degi þeir svöruðu 

spurningalistunum. Þátttakendur voru 68 talsins. Hlutfall kvenna var 35,3% (n=24) og karlar 

voru 64,7% (n=44), sjá mynd 1. 

 

 

Mynd 1.  Tími frá aðgerð þegar spurningalista var svarað. 
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Sjúklingar voru ýmist á fyrsta degi eftir skurðaðgerð eða á öðrum degi eftir skurðaðgerð. 

Fjöldi þeirra sem voru metnir á fyrsta degi voru 62 (91,2%) og á öðrum degi voru 6 sjúklingar 

(8,8%).  

 

 Meðalaldur einstaklinganna í úrtakinu voru 62 ár með miðgildi 65 ár (staðalfrávik = 18,5 

ár). Yngsti þátttakandinn var 18 ára, og sá elsti var 91 árs.  

 

  

 

Mynd 2.  Kynjahlutfall úrtaks. 

  



37 

 

Styrkur verkja  

Við úrvinnslu gagna var ákveðið að skala orðakvarðann úr fimm-stiga kvarða í ellefu-

stiga kvarða, svo hægt væri að bera hann saman við tölukvarðanna. Hinsvegar í töflu 1. er 

orðakvarðinn enn í fimm-stiga kvarðanum. Skurðsjúklingar voru að meðaltali með væga verki 

þegar spurt var, á öllum kvörðum. Sjúklingarnir reyndust vera með miðlungs til mikla verki 

þegar spurt var um verstu verki síðastliðin sólarhring. Þegar spurt var um verstu verki ævinnar, 

stiguðu sjúklingarnir þann verk sem mikinn til gríðarlegan verk, sjá töflu 1.   

 

Á myndum 3., 4., 5., og 6 er hægt að sjá meðaltal á styrk verkja, og dreifingu verkja yfir 

mismunandi tímapunkta. Það er að segja að á mynd 3 er búið að setja upp í stöplarit meðaltal á 

styrk verkja á verkjakvörðunum þremur á þeim tímapunktum sem þeir voru metnir. Þar er 

einnig búið að kvarða orðakvarðann úr 5-stiga kvarða upp í 11-stiga kvarða svo hægt sé að bera 

saman tölugildin, á bakvið orðin í orðakvarðanum, saman við tölugildi tölukvarðanna gildi 

miðað við styrk sem var metinn.    

Tafla 1.  Styrkur verkja, þegar spurt var, liðinn sólarhring, og verstu verki ævinnar.  Á orðakvarða, 
láréttum- og lóðréttum tölukvarða.  

 

Meðaltal Staðalfrávik Hæsta gildi Lægsta gildi Miðgildi

Orðakvarði

Verkur núna 2.00 0.67 4 1 2

Síðastliðinn sólarhring 3.31 0.91 5 1 3

Versti verkur á ævinni 4.70 0.53 5 3 5

Láréttur tölukvarði

Verkur núna 2.40 1.71 7 0 2

Síðastliðinn sólarhring 5.82 2.41 10 0 6

Versti verkur á ævinni 9.14 1.55 10 0 10

Lóðréttur tölukvarði

Verkur núna 2.31 1.76 7 0 2

Síðastliðinn sólarhring 5.65 2.51 10 0 6

Versti verkur á ævinni 9.20 1.23 10 4 10

Styrkur verkja
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Útfrá mynd 4 sést dreifing á styrk verkja hjá skurðsjúklingum þegar þeir voru spurðir 

um sína verstu verki um ævina. Þar sem lægsta gildið var enginn verkur (0) og hæsta gildið 

gríðarlegur verkur (10). Miðgildið var 10. 

 

 

Mynd 4. Sýnir dreifingu á styrk verstu verkja á ævinni.  

 

 

Mynd 3. Sýnir samanburð á orðakvarða, lárétta tölukvarða og lóðrétta tölukvarða 
þegar verkir voru metnir núna, síðasta sólarhring og verstu verkir 
ævinnar 
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Af mynd 5 má sjá dreifingu verkja hjá skurðsjúklingum á liðnum sólarhring. Hæsta 

gildið var gríðarlegur verkur (10) og lægsta gildið var enginn verkur (0). Miðgildið var 6. 

  

Úr mynd 6 er hægt að sjá dreifingu styrks verkja skurðsjúklinga, á þeim tímapunkti sem 

þeir voru spurðir. Hæsta gildið var mikill verkur (8) og lægsta gildið enginn verkur (0). 

Miðgildið var 2.   

   

Mynd 5. Sýnir tölugildi dreifingu styrk verkja fyrir síðasta sólarhringinn. 
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Fylgni milli orðakvarða, lárétts og lóðrétts tölukvarða hjá skurðsjúklingum 

Notað var Spearman’s fylgnipróf til að athuga fylgni á milli kvarðanna. Með því að nota gögnin 

sem aflað var við mat á verkjum yfir þrenna tímapunkta er hægt athuga hvort fylgni milli 

kvarðanna sé veik, engin, eða sterk. Tafla 2 sýnir fylgni milli kvarðanna þegar spurt var um 

verki skurðsjúklinga núna. Fylgni á milli kvarðanna þriggja var sterk, þar sem fylgnistuðullinn 

er 0,694 á milli orðakvarðans og lárétta tölukvarðans. Niðurstöðurnar sýndu að það var sterk 

fylgni á milli orðakvarðans og lóðrétta tölukvarðans (r=0,763). Fylgnin er marktæk þar sem  

p<0.05.   

 Þegar skoðuð var fylgni milli kvarðanna þegar metnir voru verstu verkir síðasta 

sólarhring kemur svipuð niðurstaða í ljós. En á töflu 3 má sjá fylgni fyrir verkjamat á liðnum 

sólarhring. Sterk fylgni á milli orðakvarða og lárétta tölukvarða (r = 0,796). Prófin eru öll 

marktæk þar sem p<0.05. 

 

Mynd 6. Sýnir dreifingu styrk verkja þegar spurt var.  

 

Tafla 2. Sýnir fylgni fyrir verki núna. 

 
Orðakvarði Láréttur tölukvarði Lóðréttur tölukvarði 

Orðakvarði (N) 1,00 (67) 0,694 (67) 0,763 (67) 

Láréttur tölukvarði (N) 0,694 (67) 1,00 (68) 0,913 (68) 

Lóðréttur tölukvarði (N) 0,763 (67) 0,913 (68) 1,00 (68) 
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 Spearman’s prófið fyrir mat á verstu verkjum á ævinni sýndi einnig svipaða niðurstöðu. 

En það má sjá á töflu 4. Sterk fylgni er á milli orðakvarðans og lóðrétta tölukvarðans sterk  

(r = 0,569). Sterk fylgni er á milli lárétta og lóðrétta tölukvarðanna (r = 0,765). Prófin eru 

marktæk þar sem p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkur verkja og þörf á meðferð 

Athugað var hvar á kvörðunum skurðsjúklingar töldu sig þurfa meðferð. Það er að segja 

hvar á kvörðunum þremur þeir þurftu ekki meðferð, hvar á kvörðunum þeir vildu meðferð, en 

var ekki aðkallandi, og hve mikill verkurinn væri svo þeir þyrftu brýna meðferð. Á mynd 7, eru 

kvarðarnir þrír skalaðir í 11-stiga kvarðanum. Þar sést að ekki var talin þörf á meðferð við 

vægum verkjum þar sem lægsta gildi var 0 og hæsta gildi 7 á kvarðanum og miðgildið 3.   

Tafla 3.  Sýnir fylgni fyrir verstu verki síðasta sólarhringinn. 

 
Orðakvarði Láréttur tölukvarði Lóðréttur tölukvarði 

Orðakvarði (N) 1,00 (67) 0,796 (67) 0,815 (67) 

Láréttur tölukvarði (N) 0,796 (67) 1,00 (67) 0,867 (67) 

Lóðréttur tölukvarði (N) 0,815 (67) 0,867 (67) 1,00 (67) 

 

Tafla 4.  Sýnir fylgni verkjakvarða fyrir verstu verki ævinnar. 

 Orðakvarði Láréttur tölukvarði Lóðréttur tölukvarði 

Orðakvarði (N) 1,00 (66) 0,646 (65) 0,569 (65) 

Láréttur tölukvarði (N) 0,646 (65) 1,00 (65) 0,765 (65) 

Lóðréttur tölukvarði (N) 0,569 (65) 0,765 (65) 1,00 (66) 
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Út frá mynd 8 sést að þeir sem töldu sig þurfa meðferð sem væri ekki aðkallandi stiguðu 

verki sína sem vægur verkur upp í mikinn verk (1-8) þar sem miðgildið var 4. Ekki var mikill 

munur eftir því hvaða kvarði var notaður.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miðað við niðurstöður sem sjást á mynd 9, töldu skurðsjúklingar að brýn þörf var á meðferð 

við verkjum þegar verkurinn var orðinn miðlungs mikill (miðgildi 8). En hæsta gildið var 

gríðarlegur verkur þegar talin var þörf á brýnni meðferð (10 á kvarða), og miðgildið 8. 

 

Mynd 7. Sýnir styrk verkja þegar ekki er þörf á meðferð 

 

 

Mynd 8. Sýnir styrk verks þar sem þörf var á meðferð, sem var ekki 
aðkallandi. 
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Lýsing á samanburði á notkun kvarðanna þriggja.   

Sá kvarði sem flestum skurðsjúklingum (47,1%) fannst auðveldast að nota var 

orðakvarðinn sbr. mynd 10.  Þar á eftir kom lárétti tölukvarðinn og svo sá lóðrétti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Með því að líta á mynd 11, er hægt að sjá að sá kvarði sem sjúklinum fannst lýsa verkjum 

sínum best var orðakvarðinn (56,1%). Þar á eftir kom lárétti tölukvarðinn (16,7%), sem lýsti 

verkjum þeirra þá næst best, en skurðsjúklingar töldu lóðrétta tölukvarðann lýsa verkjum sínum 

síst (15,2%).   

 

 

Mynd 9. Sýnir styrk verkja þegar þörf er á brýnni meðferð 

  

 

Mynd 10.  Sýnir hlutfall svarenda varðandi hvaða kvarða þeim 
fannst auðveldast að nota.  
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Útfrá mynd 12, er hægt að sjá hlutfall skurðsjúklinga og þann kvarða sem þeir vildu helst 

nota. 56,7 % vildu helst nota orðakvarðann. En aðeins 20,9% fannst best að nota lóðrétta 

tölukvarðann.   

 

Mynd 11.  Sýnir hlutfall svarenda varðandi þann kvarða sem þeim 
fannst lýsa verk þeirra best. 

  

 

Mynd 12.  Sýnir hlutfall svarenda varðandi hvern kvarðanna þeim 
fannst best að nota. 
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Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að verkir voru að meðaltali vægir þegar spurningalistar 

voru lagðir fyrir en verstu verkir síðastliðinn sólarhring voru að meðaltali miðlungs miklir. Af 

kvörðunum þremur vildu skurðsjúklingar helst nota orðakvarðann. Sterk fylgni var á milli 

kvarðanna þriggja. 

Í lýsandi þversniðskönnun Láru Borg Ásmundsóttur o.fl. (2010) á verkjamati skurðsjúklinga 

og verkjameðferð á Íslandi kom í ljós, að skurðsjúklingar voru með meðalstyrk verkja 4,3 á 

tölukvarða strax eftir aðgerð, en þegar spurt var um verki síðastliðinn sólarhring var 

meðalstyrkur verkja um 4. Þegar spurt var um verstu verki síðastliðinn sólarhring á tölukvarða 

var meðalstyrkur 5,9 en í rannsókn okkar var meðalstyrkur verstu verkja 5,8(sf=2,4) síðasta 

sólarhring. 

Sterk fylgni var á milli kvarðanna þriggja sem bendir til þess að þeir sýni sambærilegar 

niðurstöður. Samkvæmt niðurstöðum Hjermstad o.fl. (2011) þegar teknar voru saman fjöldi 

rannsókna sem sýndi fram á samanburð verkjamatskvarða kom einnig í ljós að það er sterk 

fylgni milli tölukvarða og lýsingarorðakvarða. Hinsvegar tóku nokkrir höfundar fram að 

fullkominn samanburður á tölukvarða og lýsingarorðakvarða getur reynst erfiður þar sem 

kvörðun þeirra er mismunandi og mismunandi eftir höfundum hvernig þeim er þá raðað saman.  

Í lokin lögðu þeir þó áherslu á mikilvægi þess að nota sama kvarðann í verkjamati og á sjálfsmat 

sjúklings, frekar en hvaða kvarði verði fyrir valinu, þar sem sterk fylgni mældist milli kvarða. 

Það er mögulegur veikleiki á lýsingarorðakvarðanum að mismunandi getur verið hvernig þau 

orð sem notuð eru fyrir orðakvarðann eru túlkuð af þátttakendum í rannsókninni. Einnig er 

verkjaupplifun mismunandi á milli fólks og því getur einstaklingur með verk upp á 5 á 0 - 10 

tölukvarða verið með sama styrkleika af verk og einstaklingur sem metur verk sinn sem 4 eða 

6 á 0 - 10 kvarða. Sjá má svipaðar vangaveltur hjá Hjermstad o. fl. (2011).  

Fylgni kvarðanna í rannsókninni var sterk en þó var fylgni milli lýsingarorðakvarða og 

tölukvarða lægri þegar metnir voru verstu verkir ævinnar heldur en þegar spurt var um verstu 

verki síðustu sólarhringinn eða verki á líðandi stund. Það bendir til þess að lýsingar-

orðakvarðinn sé ef til vill ekki eins nákvæmur eða næmur og hinir tveir þegar metnir voru verstu 

verkir ævinnar. Samkvæmt rannsókn Breivik o.fl. (2000) á samanburði á tölvukvarða, 

sjónkvarða og lýsingarorðakvarða verkjamatskvörðum kom einnig í ljós, að þegar verið er að 

meta styrkleika verkja reyndist lýsingarorðakvarðinn vera aðeins veikari eða ekki eins næmur 
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og hinir kvarðarnir. Sjúklingur stiguðu verkina hærri á tölu- og sjónkvarða heldur en styrkleiki 

verkja metinn á lýsingarorðakvarða. 

Þar að auki sýna okkar niðurstöður að skurðsjúklingar vilja frekar nota orðakvarðann frekar 

en lárétta- og lóðrétta tölukvarðanna þar sem þeim fannst auðveldast að nota hann og töldu að 

orðakvarðinn lýsti verkjum þeirra best. Samkvæmt Jensen o.fl. (2017) getur tölukvarðinn verið 

flókinn í notkun þegar kemur að verkjamati hjá öldruðum einstaklingum, þar sem þeim finnst 

gjarnan auðveldara að nota lýsingarorðakvarðann við verkjamat. Það samræmist niðurstöðum 

okkar og virðist lýsingarorðakvarðinn vera auðveldur í notkun. Í samanburði við aðra rannsókn 

kemur þó í ljós að meirihluti þátttakenda kaus frekar að nota tölukvarða en algengt var að 

aldraðir kusu að nota lýsingarorðakvarða (Hjermstad o.fl., 2011). 

Þá má bæta því við að þó svo að verkjakvarðar sem notaðir voru við þessa rannsókn séu 

einfaldir og fljótlegir í notkun þarf samt sem áður að nota þá og skrá til að geta veitt viðeigandi 

meðferð (Zoëga, Ward o.fl., 2015). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram, að þar sem 

skurðsjúklingar þurfa á meðferð að halda en hún var ekki aðkallandi var meðaltal 3,8 (miðgildi 

4, lægsta gildi 2, hæsta gildi 8) á tölukvarða. Þar sem brýn þörf var á meðferð var meðaltal 7,8 

(miðgildi 8, lægsta gildi 4, hæsta gildi). Til samanburðar er samkvæmt Serlin o.fl. frá 1995 

flokkuðu þeir verki í þrjú þrep, „vægur verkur“ jafngildir þá 1-4 á tölukvarða. „Miðlungs 

verkur“ er skilgreint sem 5-6 á tölukvarða,  og „mikill verkur“  jafngildir 7-10 á tölukvarða.   

Með því að meta aðeins styrk verkja er aðeins verið að takast á við einn þátt þegar kemur að 

ákvörðun um meðferð við þeim. Til að fá heildstæða sýn á upplifun sjúklings af verkjum, þarf 

að framkvæma heildstætt verkjamat (Cleeland, 2009). Það sem kom á óvart eða var áhugavert 

við niðurstöðurnar, var hversu vel orðakvarðinn kom út miðað við lárétta og lóðrétta 

tölukvarðann, þar sem búist var við því að tölukvarðarnir myndu koma betur út en þeir gerðu. 

Sérstaklega þar sem þeir eru svo mikið notaðir við rannsóknir og í klínísku umhverfi. Líklegasta 

skýringin á góðri útkomu orðakvarðans er einfaldleiki og hverstu fljótlegt er að meta eftir 

honum  (Hjermstad o.fl., 2011).  

Styrkleikar og takmarkanir 

Misjafnt var eftir því hvenær sjúklingar fengu að meta verki sína, hluti þátttakenda svaraði 

á fyrsta degi eftir aðgerð, á meðan annar hluti þátttakenda svaraði á öðrum degi eftir aðgerð. 

Ásamt því, var ekki tekið fram hvers konar aðgerð sjúklingurinn hafði undirgengist. Þá náðist 

ekki að safna gögnum um 70 þátttakendur eins og stefnt var að, þar sem gagnasöfnun tók langan 

tíma. Því voru svarendur 68 talsins, en ekki 70 eins og lagt var upp með í byrjun. Með notkun 
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aflgreiningar við að finna úrtaks stærð, þarf úrtakið að vera nógu stórt til að vera 

samanburðarhæft, og geta gefið marktækar niðurstöður. Samkvæmt aflgreiningu þurfti ríflega 

60 þátttakendur, en 70 hafi verið valið í eftirfarandi rannsókn þar sem búist var við brottfalli.  

Þar sem úrtak við þessa rannsókn var valið með aflgreininu styrkir það rannsóknina.      
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Ályktanir  

Verkir eru fylgikvillar skurðaðgerða og hafa mikil áhrif á skurðsjúklinginn og hans bata eftir 

aðgerð. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru skurðsjúklingar með væga til miðlungs 

mikla verki að meðaltali eftir aðgerð, sem undirstrikar að verkir eftir skurðaðgerð eru algengir 

og stundum vanmeðhöndlaðir.  

Verkjamatskvarðarnir þrír sem notaðir voru við vinnslu rannsóknarinnar eru allir nýtanlegir 

þegar meta á verki skurðsjúklinga þar sem fylgni milli þeirra var sterk. Þótt orðakvarði virtist 

ekki eins næmur á verstu verki á ævinni þá finnst skurðsjúklingum betra að nota hann en 

tölukvarða. Verkjamat er mikilvægur þáttur er kemur að hjúkrun skurðsjúklinga og ætti að 

framkvæma reglulega með viðeigandi kvörðum, þar sem verkjamat er einstaklingsmiðað og 

sjálfsmat sjúklings mikilvægt. Það má því álykta að skurðsjúklingum finnst auðveldara að nota 

orðakvarðann og þar sem fylgni milli kvarðanna var sterk má ítreka mikilvægi þess að nota 

kvarðana þrjá við verkjamat hjá skurðsjúklingum og ætti orðakvarðinn að koma til greina við 

verkjamat engu síður en tölukvarðinn. Einnig útfrá umræðum sjáum við að skurðsjúklingar vilja 

meðferð þegar verkur er orðinn miðlungs og tafarlausa meðferð þegar verkur er orðinn  

gríðarlegur eða mikill. Ásamt því að sumir vilja meðferð þó verkur sé vægur til miðlung mikill. 

Rannsóknin er gerð sem hluti af stærri rannsókn sem gerð var til að meta réttmæti og 

áreiðanleika kvarðanna. Slík rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar má nota til að gera verkjamat markvissara og þar með verkjameðferð. Viðeigandi 

verkjameðferð eykur lífsgæði og flýtir fyrir bata sjúklinga, öllum til hagsbóta. Það væri 

áhugavert að sjá aldursgreinignu á viðhorfi sjúklinga til matskvarðanna. Einnig væri fróðlegt 

að sjá hvort mat sjúklinga á verkjum sé breytilegt milli aldurshópa og milli kynja. Þar sem 

verkir eru algengir hjá skurðsjúklingum er mjög mikilvægt að geta metið verki þeirra með 

fljótlegum hætti og af nákvæmni, til þess að starf hjúkrunarfræðinga verði markvissara og 

árangursríkara. Það kemur sjúklingunum betur og auðveldar vinnu hjúkrunarfólks og gerir hana 

léttari, þegar til lengri tíma er litið.     
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